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MIDTVEJSKONGRES 2016 – REFERAT 
 

Tid:   Lørdag den 25. juni 2016, kl. 18.00-20.00 

Sted:   Hotel Kong Valdemar, Vordingborg 

Referent: Maria Irming Pedersen 

DCUs formand Henrik Jess Jensen bød forsamlingen velkommen til DCUs årlige midtvejskongres.  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Torben Ridder som dirigent. Torben Ridder blev enstemmigt valgt 

og takkede for valget.  

Tilstede på kongressen var:  

Alan Lange, Allan Eg, Anders Bystrup, Anders Lund, Bjarne Olsen, Bo Belhage, Carsten 

Hansen, Casper Jørgensen, Cathrine Marsal, Charlotte Frank, Christian Pedersen (inviteret 

DIFs bestyrelse), Christoffer Lehmann, Claus Rasmussen, Hanne Algot Olsen, Hans R. 

Radich, Helge Krogh, Henrik Jess Jensen, Henrik Simper, Henrik Sørensen, Henrik W. 

Jensen, Ib Lisson, Jakob Knudsen, Jan Kreutzfeldt, Jens Kasler, Jens Laustsen, Jens, 

Lindblom, Jørgen Guldborg, Klaus Bach, Knud Olsen, Kristian  Lilliendal , Lars Bonde, Lars 

Kaspersen, Lone Billehøj, Lotte Schmidt, Mads Bødker, Maria Irming Pedersen, Martin 

Lollesgaard, Mogens Jacobsen (Journalist Politiken), Mogens J. Storch, Ole Iversen, Ole 

Olsen, Per Henrik Brask, Rikke Bak Dalgaard, Søren Boysen, Søren Knudsen, Søren Meier, 

Thomas Bruun Kofoed (inviteret revisionsfirmaet Ernst & Young), Thomas Dalsted, Tina 

Dideriksen, Torben Ridder, Willy Frederiksen,  

 

51 fremmødte, heraf 28 stemmeberettigede fordelt på 1 formand, 13 repræsentanter fra 

Distrikt Sjælland og 14 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn 

 

 

2. Bestyrelsens halvårsberetning 
Henrik Jess Jensen (HJJ) 

Velkommen til alle repræsentantskabsmedlemmer, udvalgsmedlemmer, 

æresmedlemmer og ansatte (samt pressen). En særlig velkomst skal til Christian 

Pedersen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund og politisk økonomiansvarlig i 

DIF.  

 

Bestyrelsens halvårsberetning indeholder følgende punkter: 

- Flytning af BMX-disciplinen fra DMU til DCU 

- Udbredelsen af Elcykler 

- Samarbejdet med ”Bevæg dig for livet - cykling”  

- Post Nord Danmark Rundt 

- DIF – den økonomiske støtte struktur 2018-2021 

- Team Danmark Støttekoncept 2017-2020 (OL i Tokyo) 

- Fremsættelse af lovforslag til den ordinære kongres 

- Genopretningsplanen 

 

Flytning af BMX-disciplinen fra DMU til DCU 

Primo marts 2016 besluttede Danmarks Motor Union (DMU) på sit årsmøde at BMX-

disciplinen overføres til DCU med virkning fra 1.1.2017.  
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I godt og vel 1½ år har der været arbejdet med integrationen af BMX, både 

strukturelt og indholdsmæssig. Sammen med DMU/BMX er der udarbejdet en 

hvidbog, der beskriver fra A-Z om hvordan vi (DCU) og BMX sikrer den bedste og 

mest hensigtsmæssige overgang og integration.   

BMX har som eksempel indført AMB-chip til alle deres licenshavende ryttere – 

ligesom vi har udstedt licens til alle de som ønsker det for at få en UCI-licens. 

Der opstår problemstillinger som skal løses. Eksempelvis benytte kun i sjælden grad 

klubtrikot. Hver enkelt rytter har sit eget tøj og finder egen økonomi ved personligt 

at tegne tøjsponsorater. I forhold til DCU love og sportslige regler skal vi i en 

overgangsperioden vise forståelse herfor og give dispensation fra gældende DCU-

love og regler. 

Vi ser meget frem til i efteråret at intensivere samarbejdet med BMX og byde ca. 

1000 nye medlemmer velkommen i Danmarks Cykle Union ved årsskiftet. 

 

Udbredelsen af Elcykel 

FIM eller UCI? Og på mere dansk DMU eller DCU? 

DMU har i forbindelse med deres årsmøde lavet plads til optagelse af elcykler. Cykler 

med motor vinder frem overalt – ikke kun på cykelstierne. Også som terrænsport 

(MTB) nærmest eksplodere antallet at elcykler – især i de sydeuropæiske lande. I 

Norge har cykelforbundet valgt at optage disse cykler som en gren/disciplin i 

cykelsporten. 

Vi bør i den henseende udvise rettidig omhu og derfor har vi spurgt UCI om elcykler 

betragtes som cykelsport eller motorsport og skal optages i UCI eller FIM? Vi 

afventer nærmere. 

 

Samarbejdet med ”Bevæg dig for livet - cykling”  

8. april aftalte vi med DIF og DGI, at DCU holder pause fra visionsprojektet: ”Bevæg 

dig for livet”. 

Pausen er begrundet i at DCU ikke de fornødne personalemæssige og økonomiske 

ressourcer til at løfte Projektet. 

Pausen bruges til at fokusere på vores drifts- og kerneopgaver. Det er aftalt med DIF 

og DGI, at DCU fortsat er en del af styregruppen.   

 

PostNord Danmark Rundt 

Navneskifte hos vores hovedsponsor og navneskifte på cykelløbet. Velbesøgt 

pressemøde 6. marts 2016 i PostNords nye danske hovedsæde på Amager. 

Kriterium for kvinder i Sønderborg – fantastisk tiltag - godt hjulpet af Dameudvalget. 

Live-tv udvidelse af sende tiden hos DR1 og generelt bedre dækning i ”welt-klasse”. 

PostNord landshold i absolut ”Pro-tour niveau” til start. 

Ruter og byerne til 2017 er stort set på plads. 

 

DIF – den økonomiske støtte struktur 2018-2021 

Under temaet ”Mere idræt for pengene” har DIF i samarbejde med 

specialforbundene det seneste år arbejdet med, at opstille en ny økonomisk 

støttestruktur. Der har været en god og inddragende proces med specialforbund 

involveret og vores høringssvar er seriøst blevet behandlet og besvaret. 

 

Formål (fra DIF præsentation) 

• Vi vil styrke alle specialforbunds muligheder for en målrettet udvikling af egen 

idrætsgren  
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• Vi vil realisere DIF’s politiske program  

• Vi vil mindske bureaukratiet for specialforbundene  

• Vi vil i endnu højere grad tage udgangspunkt i specialforbundenes potentialer 

 

Der vil ske et kursskifte, hvor der anvendes store ressourcer på indberetning af 

nøgletal og anden dokumentation over til en strategisk tilgang for det enkelte 

forbund. Det betyder også, at vi som specialforbund skal træne os i og fokusere 

strategiske arbejde for at opnå en fornuftig økonomisk støtte.  

 

Modellen for økonomisk støtte vil fremover være med følgende økonomiske 

fordeling: 

- Grundstøtte (40%) 

- Strategisk støtte (55%) 

- Initiativ støtte (5%) 

 

Team Danmark Støttekoncept 2017-2020 (OL i Tokyo) 

TD støttede specialforbund skal præstere på højeste internationale niveau og vinde 

medaljer ved EM, VM og OL. Samtidig skal Danmark som nation placere sig i top-5 

blandt nationer under 10 mio. indbyggere og i top-25 alle nationer målt på 

internationale ranglister. 

TD prioritere og fokusere sine ressourcer og indsatser inden for to støttekategorier – 

Verdensklasseforbund og Eliteforbund. 

DCU er verdensklasseforbund og vores målsætning er at være det i perioden 2017-

2020.Samarbejdet med TD er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale på baggrund af 

en Masterplan med et tilhørende rammebudget. 

Processen og dialogen er påbegyndt og fortsætter henover sommeren og i efteråret. 

 

Fremsættelse af lovforslag til den ordinære kongres 

Bestyrelsen påtænker at fremsætte følgende lovforslag til den kongressen i januar 

2017. 

a. En Årlig kongres. Afskaffelse af Midtvejskongres 

Mål: Afholdelse af en årlig kongres, som er fuldt ud sammenlignelig med en 

generalforsamling. 

Årskongressen forslås rykket fra januar til april. 

Årskongres kan tidligst afvikles i foråret 2018. 

Valgperiode for tillidsvalgte i overgangsperioden skal behandles. 

 

Genopretningsplanen 

Det er bestyrelsens plan som har følgende formål: 

- Genopretning af DCU's økonomi.  

- Genskabelse af egenkapital  

- Afvikling af lån 

- Som sker ved at skabe et løbende overskud. 

 

Vedtaget og godkendt i ekstraordinært bestyrelsesmøde 18. april 2016 og 

protokolført i ordinært bestyrelsesmøde 18. maj 2016. Planen fremgår af plancher. 

 

Herefter gik bestyrelsens halvårsberetning over til debat. 
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Jørgen Guldborg (JG): Takker bestyrelsen for det frivillige arbejde. JG mener der er 

brug for plads til forskellighed og vil gerne have bestyrelsen undgår denne 

forskellighed, henvendt til Henrik Jess Jensen. 

Der detailstyres på hvad udvalgene skal have i bevilling og JG mener det allerede var 

besluttet på forhånd hvad udvalgene skulle have. JG er enig i at der skal findes 

penge. Der skal stilles krav og blandt andet bør der ansættes en controller for at 

støtte DCUs direktør, Per Henrik Brask og DCU. 

 

JG henstiller til at man passer på de ansatte og giver dem den fornødne arbejdsro. 

Der sidder ikke mange ansatte på kontoret og det kan ikke forventes at de kan løse 

alle opgaver.  

 

Henrik Sørensen (HS): HS ønsker at komme med en bemærkning angående 

konteringen som HS mener virker lemfældigt. HS fremkom med konkrete eksempler 

på crossudgifterne Regnskabet skal være gennemskueligt og transparent, hvilket jeg 

gerne vil appellere til. Det samme gælder også hvad angår til at holde budgettet. 

Det siger sig selv at OL år er dyrere. Det ved bestyrelsen, så tag det til efterretning. 

Også ønsker HS at vide, hvordan beslutningen om MTB trænerens tid er truffet. Med 

hensyn til genopretningsplanen har der ikke været konsensus om at MTB skal skære 

på en landstræner, det kan læses i diverse medier.  

 

Claus Rasmussen (CR): vil gerne have at medlemmerne af repræsentantskabet 

bruges mere.  

I bestyrelsesreferaterne er der flere punkter hemmelige og CR opfordrer til større 

åbenhed.  

Cykling Odense har meldt sig ind i DGI for at få indblik i hvad der sker her. Og CR vil 

gerne at DCU gør en indsats for at få de to forbund slået sammen.  

 

Jens Laustsen (JL): påpeger at DCU sidder med en bestyrelse, som har forvaltet 

underskud. DCU har en formand, der er gået på valg uden at have styr på økonomi. 

Formanden sagde der var nul regnskab, enten har han vidst det eller og så har han 

ikke styr på det. JL forstår ikke, hvordan DCU kan komme ud med et underskud, der 

overrasker og JL mener at bestyrelsen har et troværdighedsproblem. 

Der ønskes mere information om hvad der sker, eksempelvis om den promoverede 

eventchef, der skulle starte i april, men som ikke startede alligevel. JL vil gerne vide 

hvad det kommer til at koste DCU ikke at afholde Gran Fondo. JL har ikke meget 

tiltro til bestyrelsens ’gamle’ medlemmer. 

 

Henrik Jess Jensen (HJJ) til Henrik Sørensen: Der er ikke noget, der ligger 

bestyrelsen og undertegnede mere på sinde end at få en controller, derfor har vi 

fået en frivillig til at hjælpe os med den opgave i administrationen. På sigt er dette 

dog ikke den optimale løsning. Men vi er taknemlige for den frivillige indsats som 

løses af Torben Røssel. 

HS spørger til reduktion indenfor MTB. Lønreduktion – her skaleres  arbejdstiden 

således at den fra 1.10 er skaleret ned resten af året, hvor projektstillingen løber. Og 

til spørgsmålet omkring, hvem der har taget den beslutning. Team Danmark er ikke 

besluttende, mene retningssættende. Når Team Danmark i februar peger på forhold 

vedrørende MTB, så kigger vi naturligvis på dette. Det er også korrekt, at der har 

været uenighed i bestyrelsen. Vi har ikke lagt mundkurv på hinanden. Vi er ok med 

at være uenige, men vi melder udadtil fælles ud. Og i seneste bestyrelsesmøde har 
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forretningsorden været drøftet i forhold til dette punkt. Der er enighed om, at 

bestyrelsesmedlemmer kan få referatført, hvis de i forhold til en bestultning er 

uening. Men arbejder i øvrigt loyalt for beslutningen. 

 

Henrik Jess Jensen (HJJ) til Claus Rasmussen (CR): Inddragelse ligger os på sinde 

og vi arbejder med at repræsentantskabet skal have tilbud om mere inddragelse. 

Som repræsentantskab vil det være godt med mindre Facebook og mere dialog. I 

kan altid ringe til undertegnede eller andre i bestyrelsen, fremfor at bruge Facebook.  

CR, du spørger til gode spørgsmål om DGI og opfordre til sammensmeltning med 

DIF. Fusion af de to store forbund bliver der fra tid til anden kigget på dette i 

ministeriet. Min personlige holdning er, at det giver god mening med samarbejde. 

Det er flot at vi har et forbund, der kan håndtere elite og bredde. Men også flot af 

DGI at kunne lave løb m.v. for bredde. 

 

Til Jens Laustsen (JL): Med hensyn til troværdighed kan jeg kun sige at det her er det 

jer, der er dommere. Det er op til jer at tage stilling. Det er jer der har valgkortet. 

 

Bjarne Olsen (BO): Vi mangler svar om Gran Fondo. Det er underligt at tage en 

beslutning om aflysning uden at vide om det koster penge eller ej. Det undrer mig 

at bestyrelsen ikke vidste at denne aflysning kunne koste penge. 

BO vil gerne vide om bestyrelsen og PHB skal med til OL? 

 

Henrik Jess Jensen (HJJ) til Bjarne Olsen (BO): oplyser at Per Henrik Brask (PHB) 

vender tilbage med svar angående Gran Fondo.  

I forhold til OL er der ingen fra administrationen som deltager. Som formand 

deltager undertegnede i en begrænset periode med repræsentative opgaver, m.m. 

Til yderligere information har undertegnede valgt - siden maj at fra sige sig 

formandshonoraret. Der er givet en instruks til administrationen om at dette beløb 

kan dække formandens repræsentative opgaver, såsom OL, VM, kongresser m.v. 

Ang. udgifter til OL, er der købt billige flybilletter og et værelse via Airbnb.  

 

Med hensyn til VM i Qatar vil vi kigge på en mindre egenbetaling til junior og U23. 

Det finder også sted på andre discipliner.  

 

3. Godkendelse af revideret regnskab. 
Per Henrik Brask (PHB):  

Indledte med at besvare spørgsmål. 

 

Indledte med at besvare spørgsmål. Til BO: Gran Fondo ville være dyrere at gennemføre 

end at aflyse. Der er, som der står i referat fra seneste bestyrelsesmøde, en risiko for, at 

vi skal betale € 30.000. Siden da er beløbet forhandlet ned til € 15.000, og den risiko 

eksisterer fortsat. Løbet blev aflyst, da vi ikke kunne forsvare at gennemføre det med 200 

tilmeldinger fordelt på både enkeltstart og linjeløb, og som yderligere vægt på 

beslutningsskålen kunne vi heller ikke opretholde vores tilladelser fra politi med så få 

tilmeldinger, ligesom kommunens opbakning begyndte at smuldre da den forventede 

cykelfest med tusinde deltagere ville udeblive. 
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På omkostningssiden burde vi have taget højde for OL, det gjorde vi ikke og det rettes 

der op på, så det ikke sker igen. En bemærkning er, at World Cup bane i Hong Kong ret 

beset var i 2016. 

 

Lånet til DIF tilbagebetales over 10 år, inkl. renter.  

 

Derefter gennemgang af Årsrapport 2015: 

 

Den uafhængige revisors erklæringer 

Årsregnskabet giver er retvisende billede og er udarbejdet uden væsentlig 

fejlinformation. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ekstern revision har 

konstateret væsentlige mangler i forvaltningsrevisionen. Det er ekstern revisions 

opfattelse, at Danmarks Cykle Unions budget- og økonomistyring har været 

utilfredsstillende. 

Den kritiske revisions bemærkninger 

Store afvigelser på indtægten på licenser. Separat og uddybende forklaring senere. 

Ledelsesberetning 

Utilfredsstillende resultat med 893 tusinde kroner i underskud mod budgetteret 421 

tusinde kroner i overskud. Væsentlige afvigelser både på indtægter og omkostninger. 

Gran Fondo, UWCT og licenser blev på indtægtssiden berørt. På udgiftssiden blev de 

elitære omkostninger og omkostninger til Visionsprojektet og sekretariat fremhævet. 

DCUs finansielle forhold og unionens fortsatte afhængighed af funding blev endvidere 

fremhævet under ledelsesberetningen. 

Resultatopgørelse 

Indtægter (grupper) gennemgået. Omkostninger (grupper) gennemgået. 

Balance 

Beholdning af landsholdstøj til 700 tusinde kroner fremhævet. Siden årsregnskab 2013 

har DCU aktiveret værdien af lageret af landsholdstøj, og 2013 var der således en 

opskrivning af det regnskabsmæssige resultat. Når DCU fra 2016 ikke længere aktiverer 

landsholdstøj, vil resultatet forringes med den bogførte værdi. 

Note 3 

Indtægtsgrupperne; licenser, kontingenter og startgebyrer grundigt gennemgået med 

understøttende dias. 

Note 5 

Økonomi til eliteaktiviteter – herunder Team Danmark og egen finansiering – 

gennemgået med understøttende dias. 

Note 9 

Beløb i note 9 er et udtryk for DCUs faktiske omkostninger. Moms er inkluderet i 

omkostningerne for UWCT-finalens vedkommende, da DCU for denne aktivitet ikke kan 

fratrække moms.  

Note 14 

Tilsagn fra DIF om yderligere lån på 1 millioner kroner er modtaget. DCU kan kalde lånet 

ved og efter behov. 
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Henrik Sørensen (HS): Jeg er naturligvis godt klar over, at det ikke hænger sådan 

sammen, men pointen er, at man ikke kan se den enkelte disciplin. Hvis nogle bruger for 

meget skal de ikke have så mange penge næste år. PHB, du nævner at I er opmærksom 

på, at der skal ske bedre kontering og styring. Jeg er glad for at der nu er styr på dette 

og vi ikke skal se på dette til næste år. 

 

Bjarne Olsen (BO): ville gerne spørge ind til forvaltningsrevisionen. Der har ikke været 

foretaget de korrigerende handlinger, hvilket fremgår af side 4. 

Først vil jeg spørge om forvaltnings revision: Der står, at der ikke har været foretaget 

korrigerende handlinger. Hvorfor har der ikke det? BO vil gerne vide hvordan ekstern 

revision ser på at det er den anden bemærkning på netop denne del, 2. år i træk. 

BO siger at det er forkert at sætte 700.000 kr. ind som et aktiv på landsholdstøj, når det 

ikke kan sælges igen. Reelt er vores egenkapital 700.000 kroner lavere end det, som vi 

får fremlagt. 

Med henvisning til side 15 i årsrapporten: Det budget, der er lavet i 2015 er jo forkert. 

Laver man det budget for 2016?  

258.000 kroner for landevej er så langt ved siden af. Vi har ingen chance for at vurdere 

budgettet og om vi tror på det. Historien viser, at vi ikke skal tro på det. Jeg vil gerne 

vide om I, bestyrelsen, tror på dette nu? 

Med henvisning til side 16 i årsrapporten, pkt. 9 / note 9. Aflønning af 

bestyrelsesformand på 60.000, når man bagefter kan læse at den samme konsulent har 

fået 45.000 kr. for Post Danmark Rundt samt 231.000 kr. for UWCT finalen. Hvor 

vedkommendes klub også fik 250.000 kr. for at arrangere, det samme med nuværende 

formands klub. Konsulent honoraret til den afgående formand er urimeligt. Det kan ikke 

være ulovligt, men det er etisk forkert at få penge fra DCU, vel og mærke via Henning 

Sørensen selskab. Selskabet, der har fået pengene er ikke hans eget, men faderens 

selskab. Det er forkasteligt. 

På side 17 kan man se, at der står DCU skal have 1. mio kroner fra Mariagerfjord 

Kommune. Er den million betalt eller skal den på tabskontoen? 

 

Jørgen Guldborg (JG): For 1½ år siden lyttede vi på at Niels Sørensen blev engageret 

til finalen. Det blev aftalt på kongressen. Så det hører ikke hjemme at vi skal høre dette 

fra Bjarne Olsen. 

 

Per Henrik Brask (PHB) svarer BO angående Mariagerfjord kommune. Det er midler fra 

Region Nordjylland som er søgt af kommunen. Og den million er betalt, så der ikke er 

tab på debitorer. De 45.000 kr. for Post Danmark Rundt er ex. moms, mens konsulent 

honorar på 231.000 kroner er inkl. moms. 

Budgettet for 2016 blev lavet inden vi lavede genopretningsplanen. Dengang var det 

ambitiøst og svært, og det er ikke blevet nemmere. Vi skal være virkelig skarpe ellers 

skrider det. Vi tror på det og styrer her ud fra. Der er stor omkostningsbevidsthed. 

Ekstern revisor, Thomas Bruun Kofoed (TBK) oplyser at det er usædvanligt med 3 

anmærkningen for et forbund under DIF. Derudover 2 påtegninger på Unionens 

negative egenkapital og det er blevet mere negativt og er afhængigt af DIF lån. 

Forvaltningen er endnu mere usædvanligt, og vi tager det meget alvorligt. Med et 1,5 

mio kr. i minus til et minus på 2,3 mio. kr. på to år. 
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Det har være vanskeligt med kontering og overblik for tallene og hvordan det læses, 

hvilket har været drøftet undervejs med revisionen. 

 

Claus Rasmussen (CR). Det hele er noget rod, og jeg skal ikke gøre mig til dommer for 

flertallet. Det er rigtigt svært at se hoved hale i det her, men jeg håber revisor og resten 

af bestyrelsen kan klare det, og jeg håber vi ser fremad. 

Bestyrelsen skal se fremad med at skabe flere indtægter og I må kigge på, hvordan I kan 

skaffe flere penge. Vi i klubberne vil gerne være med til at bidrage, så brug os gerne.  

 

Bjarne Olsen (BO) til Jørgen Guldborg: Ganske kort svar til Jørgens Guldborgs 

kommentar om orientering på konsulent arbejde. Den orientering vi fik var på 

kongressen var to minutter inden vi skulle ned at spise. Der fortalte Henrik Jess Jensen at 

man havde ansat Niels Sørensen som konsulent. Der var ingen debat og ingen stillede 

spørgsmål. 

 

Bo Belhage (BB): Jeg synes godt man kan fornemme det der er kommet frem. PHB 

summerede det på distrikmøde; ’alting sejlede i 2015’. Der skal midler ind og hvordan 

har vi tænkt os at styre butikken fremover. Vi har ikke haft noget ror i denne forretning. 

Vi skal prøve at løfte så vi kan forvalte korrekt. 

 

Per Henrik Brask (PHB): Jeg vil gerne kommentere på hele budget 2016, men af 

respekt for tiden, så vil jeg undlade og blot sige, at bestyrelse og undertegnede tror på, 

at vi kan holde vores ambitiøse økonomiske genopretningsplan. 

 

Bo Belhage (BB): På det sjællandske distrikts møde i mandags havde vi også Casper 

Møller med på mødet. Det  har hjulpet med de periodiseringer, som Casper har 

foretaget, men der mangler en controller. Kan vi i distrikterne byde ind med en 

controller, så får vi også en pejling om alt kører. 

 

Bjarne Olsen (BO): Jeg synes stadig jeg mangler svar på de korrigerende handlinger 

allerede sidste år.  

Jeg fik svar fra den kritiske revisor. Men jeg mangler svar fra bestyrelsen. 

 

Christian Pedersen, bestyrelsesmedlem DIF: Det kommer ikke som en overraskelse for 

mig med den dårlige økonomi. Der ligger en afdragsprofil, hvor det for 2015 ikke sket at 

komme ud med overskud. I DIF bestyrelse har vi sagt, at vi vil give jer et lån på en mio. 

kroner, men I må ikke tro at vi bare giver en million her og der. Det er DIF familien I låner 

pengene af og dermed andre. I kan trække på millionen indtil nytår, herefter ligger der 

en afviklingsprofil. Men vi har nogle betingelser såsom kvartalsvis budgetopfølgning, 

DCU reetablerer sin egenkapital samt viser et overskud på 500.000 kroner.  

 

Henrik Jess Jensen (HJJ) henvender sig til Bjarne Olsen (BO): Det forholder sig sådan at 

hver af de arrangerende klubber har fået 400.000 kroner af overskuddet for afholdelse af 

Gran Fondo finalen. Det gav så også et overskud til DCU på godt 400.000, da der var 

lavet en aftale om 1/3 del til hver af de arrangerende parter. Fuldstændig i 

overensstemmelse med den kontrakt der blev lavet i efteråret 2014 mellem de to 

arrangerende klubber og DCU. I øvrigt gjaldt aftalen både ved overskud, men samme 

deling af risiko ved et evt. underskud. 
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Der var lavet en kontrakt med HNS event ligesom der var en styregruppe bestående af 

Mariagerfjord kommune, Aalborg kommunes, Sport Event Denmakr, Hobro Cykle Klub 

og Aalborg Cykel Ring. 

  

Der er stor forskel på at arrangerer en UWCT finale med 2200 deltagere fra 48 lande end 

et almindeligt licensløb. Der har ikke været ”lusk eller fusk”, og der blev stillet spørgsmål 

inden kongressen, og det blev der svaret på.  

 

I forhold til styring af økonomien er der nu lavet kvartalsopfølgning, hvor der er stillet 

målepunkter op, så vi har noget at måle på. Ligesom der er udarbejdet en 

likividitetsoversigt måned for måned.  

 

Det samme er gældende for sportschefen og trænerne. Allan Eg stiller sig til rådighed 

for økonomisk sparring for trænerstaben. 

 

Godkendelse af regnskab 2015 gik herefter til afstemning ved håndsoprækning.  

Regnskabet godkendt med flertal. 

 

 

4. Fastsættelse af licenspris og startpenge 
Bo Belhage (BB): Selvom det er ubehagelig at gøre ting dyrere, så bliver vi også nødt til 

at kigge på vores midler. Bestyrelsen har den holdning at vi skal ud af det her hurtigt, 

hvilket må kræve nye indtægter. Der er ikke meget at skrue på. Vi har ikke MTB starter 

med, men de kommer med næste år. Ligesom motionstilmeldinger også kommer ind 

her.  

BB præsenterede herefter en plan med 3 forslag til at få nye indtægter ved at hæve 

licensprisen samt startpenge.  

 

Søren Meier (SM): Har man tænkt lederlicenser og teamlicenser. Kunne man måske 

kigge på dette? 

 

Bo Belhage (BB) til Søren Meier: Der er ikke kigget på leder og kommissærlicenser, da 

vi ikke ønsker at tage fra de frivillige. De gør allerede et stort stykke arbejde. Vi vil hellere 

for dem, der allerede nyder godt af løb m.v. 

 

Claus Rasmussen (CR): Nu har jeg selv foreslået at vi skal finde flere indtægter, men her 

er jeg ikke enig i at løbsgebyret skal stige. Jeg tænker nogle må arbejde sammen og på 

den måde skabe flere penge. 

Vi skal have flere ind i vores union, men vi skal kigge andre steder. 

 

Lars Kaspersen (LK): Jeg støtter BB, hvis jeg skal være lidt hård, så er det en snak, der 

har været længe. De her penge ved vi kan komme ind og dermed skabe indtægter. Det 

er surt og deri er jeg enig. Men vi er her sikre på det. 

 

Claus Rasmussen (CR): Jeg foreslår at klubberne indbetaler et ekstra beløb. Jeg tror vi 

får færre ud ved at det er start pengene, der hæves. 

 

Willy Frederiksen (WF): Det her er ikke første gang det er oppe. Hvis min søn skal 

bruge 60 kroner for at køre 12 km, så straffes de aktive. Lad os få det på licensen og ikke 

på startpengene. 
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Bo Belhage (BB): oplyser at det koster 60 kroner i start for et barn.  Da man hævede 

beløbet på Sjælland gik antal af starter ikke ned. Vi kan se på motionsløb at folk gerne 

betaler 200-500 kr. for et motionsløb.  

 

Klaus Bach (KB) oplyser at på MTB giver man 150 kroner pr. start og der kommer flere 

og flere deltagere til MTB løb. Jeg frygter ikke det giver færre starter og indtægter ved at 

hæve det. 

 

Claus Rasmussen (CR): Ved MTB løb bidrages ikke til DCUs kasse. Det er en cup for 

børn uden licens på landevej. Det skal være licens på landevej 

 

Willy Frederiksen (WF): ønsker at de to distrikts-repræsentantskaber får en kort time-

out på 10-15 minutter.  

 

Bestyrelsen indstiller forslag 1. Licensstigning:  

Senior 100 kroner 

Børn 50 kroner  

Motion 50 kroner.  

Stigning i Løbsgebyr på 15 kroner pr. start. 

 

Willy Frederiksen vil på vegne af repræsentantskabet for Jylland / Fyn gerne gå med til 

at løbsgebyret hæves på alle starter næste år, men at en stigning på løbsgebyr for børn 

skal friholdes. Stigningen skal kun være for et år af gangen. Skal vedtages hver år til 

midtvejskongressen. 

 

Beslutning: 

Licenser 

Børneklasser - U16P og nedefter, licensstigning   50 kroner 

Seniorklasser - U17 og opefter, licensstigning  100 kroner 

Motions-klasser      50 kroner 

 

Løbsgebyr 

Fra U16P og nedefter, hæves gebyret med  5 kroner 

Fra U17 og opefter, hæves gebyret med   15 kroner  

 

Stigningen er gældende fra 1. januar 2017 og gælder for alle discipliner under DCU. 

 

Vedtaget højere priser/nye beløb for licens og starter. Beløbene vil blive opkrævet ved 

tilmelding som ét beløb for licens og ét beløb pr. start. Og de vil blive bogført på de tre 

over konti; licenser, startgebyrer og kontingenter. Administrationsgebyr på 6 kroner 

opkræves separat. 

Indtægter benyttes til retablering af egenkapital og tilbagebetaling af lån. 

 

Forslaget vedtaget ved håndsoprækning. 

 

 

5. Fastsættelse af formanden honorar  
Klaus Bach foreslår at der ikke ændres ved honoraret. 

60.000 kroner er vedtaget. 
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6. Tematisk emne  
Emnet ved sportschef Lars Bonde havde og alle trænere udgår som føge af tidsmangel. 

Lars Bonde kommenterede bemærkede: 

Vi er bekymret for det der sker os. Det er vores arbejdsplads, men den situation vi er i, 

går også ud over jer.  

Som samlet hold har der været rettet skarpe øjne mod vores elitære arbejde, og det kan 

mærkes også i forhold til motivationen. 

Vi er en trænergruppe med atleter i den absolut verdensklasse i alle discipliner, og vi har 

succes med det.  

Vi har manøvreret i en rodebutik i de seneste tre år og det undgår ikke vores øjne, at I 

kigger på os. 

Herfra skal lyde en opfordring at når I udtaler jer, hvad enten det er internt eller eksternt, 

så sæt jer gerne ind i tingene og vi er til rådighed til de spørgsmål I har. Søg viden og 

dialog, før I går ud og retningsgiver frustrationer. 

Det tematiske emne i dag ville have vist hvordan vi vil medvirke til at det bliver mere 

gennemskueligt.  

 

 

Formand Henrik Jess Jensen afrundede kongressen og takkede for at støtte bestyrelsen i at lave 

en genoprettelsesfond, hvor midlerne fra stigningen i licens og startgebyr indsættes og alene 

anvendes til afvikling af lån og dermed sikring af positiv egenkapital. 

 

 

 

________________________  ________________________  _________________________ 

Henrik Jess Jensen  Torben Ridder   Maria Irming Pedersen 

Formand   Dirigent    Referent 

 


